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‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

ঈস্তো  অমো  যোকোমরো োমিজোহুল্লোঃ মিমমল্লো ওো োোিু ওো োোম অো 

রোুমল্লো। িোআ দকমে অনেে ভোআ?  

ঈপমিি এক ভোআঃ অোম ুমল্লো। অপমে দকমে অনেে ভোআ?  

ঈস্তো  অমো  যোকোমরো োমিজোহুল্লোঃ জী ভোআ অোম ুমল্লো।     

অোম ুমল্লো অল্লো িোঅো অমোন রনক এআ মজমন অিোর িোর িোওমিক 

ম ননেে। এমি একমোত্র অল্লো িোঅোর দমনরিোমে ও  ো। েযোেয ম ে শুরুনিআ 

মজনে কমর দয, কী মি মেন অনোচেো করো যো। অজ ভোিমে মজনে করনিো েো। 

অজ অমম মেজ দেনক একমি মি মিক কনরমে। অজ ওিো মেনআ মকেু কেো অনোচেো 

করনি চোমি। অমম মক অনোচেোর মিিো িনিো ভোআ?         

ঈপমিি এক ভোআঃ জী ভোআ।  

ঈস্তো  অমো  যোকোমরো োমিজোহুল্লোঃ অজ অমরো খুি মি একমি মি মেন কেো 

িনিো আেলোঅল্লো। িো  দ োো। অপেোরো কী িনে ভোআ? 

ঈপমিি পর এক ভোআঃ জী ভোআ।    

ঈস্তো  অমো  যোকোমরো োমিজোহুল্লোঃ একমি মজোর ঘিেো ম ন অজনকর অনোচেোিো শুরু 

কমর। একিোর অমম এক মমজন  েোমোজ পড়নি যোআ। মগন দ মখ জোমোি দল। িখে 

একোআ েোমোজ পড়নি শুরু কমর। অমোনক েোমোয পড়নি দ নখ, অরও কনকজে এন 
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অমোর মপেনে আকমি ো কর। েোমোজ দলন মকেুক্ষণ িন দেনক যখে ঈিনি শুরু কমর 

িোৎ এক মুরুমি অমোনক িো ধমক ম ন িনে, এ মক! দ োো ধরনে েো দয? দ োো 

ধনরে। জোনেে েো, দ োো নি েোমোনজর মোেো (?)। িোাঁর কেো অমম খুি জ্জো পনড় যোআ। 

িখে দ োো কমর। িখে অন িুঝিোমআ েো, দ োো অন কী মজমে? দ োো দয েোমোনজর 

ংল েো, মূ্পণণ মভন্ন একমি আিো ি, েোমোনজর পর দ োো করো দয জরুমর েো, জরুমর মনে 

করোিো দয িরং ভু, এ ি মকেু পরিিণীনি ধীনর ধীনর অল্লো িোঅো িুঝোর িোওমিক 

ম ননেে অোম ুমল্লো।     

মুজোম ন র ঈমুমম কোরোমি  

দ োোর িযোপোনর ঈস্তো  অমো  িোরুক র. চমৎকোর একমি কেো িনমেনে। িোাঁনক 

একিোর মজনে করো নমে, মুজোম ন র মকেু কোরোমি িুে। িখে মিমে িনমেনে, 

মুজোম ন র িনচন িড় ঈমুমম কোরোমি নি ‘দ োো’।   

ভোআ এখোনে একমি কেো একিু িন মেআ, অমম মেনজ ি ম ক ম নআ খুি  ুিণ। দ োোর 

িযোপোনর কেো িনি অমোর মনে খুিআ ংনকোচ োগনে। কোরণ, অল্লো িোঅো িননেে,  
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দ মুমমেগণ, দিোমরো এমে কেো দকে ি যো দিোমরো কনরো েো? ূরো োি : ২ 
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মকন্তু িোরপরও একমি মিনল ঈনেনলয অজ এ মিন মকেু কেো অরজ করোর আিো কনরমে।  

ঈনেলযিো কী, িো দলন িনিো আেলোঅল্লো। 

এমি অল্লোর মলখোনেো দ োো 

দ োোর িযোপোনর িেম কেো , দকোরঅনে কোরীনমর এক ম শুরুনি দয ূরোমি রননে, যো 

অমরো িমিম ে িহুিোর দিোওোি কমর এ ূরোমি মূি অল্লো িোঅোর মলখোনেো একমি 

দ োো। অল্লো মেনজ অমোন রনক এ দ োো মলমখননেে এিং অমোন রনক িমিম ে িহু িোর 

এ দ োো করোর মেন ণলও ম ননেে। েোমোনজর িমি রোকোনি এ ুরোমি একিোর িলযআ 

পড়নি । এ দেনক এ ূরোমি দয কি গুরুত্বপূণণ, িো মকেুিো েুমোে করো যো। 

োম ন এননে, 

ؼَيَّٚ ثِ َسافِغٍِ َعِؼٞذٍ  أَثٜ ػِ َُ  أاَل:ٗعيٌ ػيٞٔ هللا صيٚ هللاٍِ سع٘هٍُ ىٜ قَبهٍَ :قبه ػْٔ هللا سظٜ اْى

لٍَ َُ ٌٍَ أَُػيِّ ٍُْ قَْجوٍَ اىقُْشآُ فٜ ُعَ٘سح ٍ أَْػَظ ٍَِ رَْخُشطٍَ أ ْغِجذٍِ ٍِ ََ ب ثَِِٞذٛ، فَأَخزٍَ ؟ اْى ََّ ٍُْ أَسْدَّب فَيَ  :قُْيذٍُ َّْخُشَط، أ

َّْلٍَ :قُْيذٍَ إَّّلٍَ هللاِ، َسُع٘هٍَ َٝب ََ ٌٍَ ألَُػيِّ ؟ فٜ ُعَ٘سح ٍ أْػَظ ُِ ذٍُ :قَبهٍَ اىقُْشآ َْ ، َسةٍِّ للٍِ اىَح َِ ٞ َِ ٍَٜ اىؼَبىَ  اىغَّْجغٍُ ِٕ

ضَبِّٜ ََ ٍُُ اى اىقُْشآ َٗ ٌٍُ  .اىجخبسٛ سٗآ أُٗرِٞزٍُُٔ اىَِّزٛ اىؼَِظٞ

 

অিূ োই  মিে মুঅল্লো (রোঃ) দেনক িমণণিঃ মিমে িনে অমম মমজন  েোমোয পড়মেোম। 

এমিোিিো েিী (োল্লোল্লোহু ‘অোআম ওো োল্লোম) অমোনক ডোকনে। অমম োড়ো ম োম 
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েো। িঃপর েোমোয দল কনর িোাঁর মেকি এন িোম, ‘দ অল্লোর রূ! অমম েোমোয 

পড়মেোম।’ মিমে িনে, ‚অল্লো মক িনেমে দয, 

দিোমরো অল্লো ও রূনর অহ্বোনে োড়ো  োও যখে দিোমোন রনক (রূ) ডোনক---?‛ (ূরো 

অেিো ২৪ অোি) 

িঃপর মিমে িনে, ‚মমজ  দেনক দিোমোর দির ন যোওোর পূনিণআ দিোমোনক 

কুরঅনের মনধয মত্তম ূরোমি মলমখন দ ি েো মক?‛ িঃপর মিমে অমোর োি ধরনে। 

িোরপর অমরো যখে দির ওোর আিো করোম িখে অমম িোম, ‘দ অল্লোর রূ! 

অপমে িনমেনে ‚অমম দিোমোনক কুরঅনের মত্তম ূরোমি মলমখন দ ি।‛ মিমে িনে, 

‚অোম ু মল্লো রোমি অ-োমীে।‛ এিোআ  দআ প্তপ ী (ূরো) যো েোমোনয পুেঃপুেঃ 

অিৃত্ত , অর দিোআ  মো কুরঅে, যো অমোনক  োে করো ননে।‛ (অম  ১৭৮৫১, 

িুখোরী ৪৪৭৪, ৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬, অিূ  োঈ  ১৪৬০, েোোই ৯১৩, আিনে মোজো 

৩৭৮৫েং) 

েয োম নর এননে,  

ٍُِ ٗالفٜ اىضث٘س، فٜ ٗال اإلّجِٞو، فٜ ٗال اىز٘ساحِ، فٜ أّضىذٍْ ٍب ثٞذٍِٓ ّفغٜ ٗاىزٛ  ٗإّٖب .ٍضيٖب اىفشقب

ٍُُ اىَضبِّٜ، ٍِ عجغٍ  ٌٍُ ٗاىقشآ  .أُْػطٞزٍُٔ اىزٛ  اىؼظٞ
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ঈিোআ মিে কো’ি (রোঃ) দেনক িমণণিঃ এক ো অল্লোর রূ (োল্লোল্লোহু ‘অোআম ওো োল্লোম) 

িোাঁনক িনে, ‚িুমম েোমোনয কীভোনি পড়?‛ মিমে ূরো িোমিো পোি করনে। িঃপর 

রোূুল্লো (োল্লোল্লোহু ‘অোআম ওো োল্লোম) িনে, ‚ঈমু্ম কুরঅে (কুরঅনের জেেী 

ূরো িোমিো)র মি অল্লো অয যো ওো জোল্লো িোওরোনি ও আমিন দকোে মকেুআ িিীণণ 

কনরেমে। এআ (ূরোআ)  (েোমোনয িনিযক রোকঅনি) পমিি ৭মি অোি এিং মো 

কুরঅে, যো অমোনক  োে করো ননে।‛ (অমো  ৯৩৪৫, মিরমমযী ২৮৭৫, েোোইর কুিরো 

১১২০৫, োনকম ৩০১৯, মমলকোি ২১৪২ েং) 

 

অমম দিো কোনেআ রনমে 

এিোর দ োোর িযোপোনর অনরকমি কেো িম, অল্লো িোঅো িনে, 

 

إِرَا حٍَ أُِجٞتٍُ قَِشٝتٍ  فَئِِّّٜ َػِّْٜ ِػجَبِدٛ َعأَىَلٍَ َٗ َ٘ ٍُِ إِرَا اىذَّاعٍِ دَْػ ُْ٘ا ِىٜ فَْيَْٞغزَِجٞجُ٘ا دََػب ٍِ ْىُْٞؤ ٌٍْ ثِٜ َٗ ُٖ  ىَؼَيَّ

ٍَُ  . َْٝشُشذُٗ

 

অমোর িোন্দোরো যখে অপেোনক অমোর িযোপোনর মজনে কনর (নয, অমম িোন র কোনে, েো 

 ূনর?) অমম দিো (িোন র) কোনেআ রনমে। অমম অিোেকোরীর অিোনে োড়ো দ আ যখে 
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দ অমোনক অিোে কনর ুিরোং িোরোও দযে অমোর অিোনে োড়ো দ  এিং অমোর 

ওপর ইমোে অনে। িোনআ িোরো র পে িোপ্ত নি। ূরো িোকোরো : ১৮৬ 

 

একমি মি একিু ক্ষয করুে ভোআ, এখোনে অল্লো িোঅো ঈত্তরিো কীভোনি ম নিে? 

অল্লো িোঅো কুরঅনের দিল মকেু জোগো মিমভন্ন িনের কেো ঈনল্লখ কনর িোর ঈত্তর 

ম ননেে। দযমে, 

  

ٍِِ َْٝغأَىَُّ٘لٍَ شٍِ َػ َْ ِْٞغشٍِ اْىَخ ََ اْى ب قُوٍْ َٗ ََ ِٖ ٌٍ  فِٞ َْبفِغٍُ َمجِٞشٍ  إِصْ ٍَ ب ِىيَّْبِطٍ َٗ ََ ُٖ َُ إِصْ ٍِْ أَْمجَشٍُ َٗ ب ٍِ ََ ِٖ َْٝغأَىَُّ٘لٍَ َّْفِؼ َٗ 

برَا ٍَ ٍَُ ِْْفقُ٘ ٍَ٘ قُوٍِ ُٝ  . اْىؼَْف

িোরো অপেোনক ম  ও জুো ম্পনকণ মজনে কনর। িুে,  ুনিোর মনধযআ অনে মোপোপ এিং 

অনে মোেুনর জেয ঈপকোরও; িনি এ  ুনিোর পোপ ঈপকোনরর দচন নেক িড়। অর িোরো 

অপেোনক মজনে কনর, িোরো কী িয করনি? িুে, যো ঈদৃ্বত্ত। ূরো িোকোরো : ২১৯ 

 

َْٝغئَيَُّ٘لٍَ َٗ ٍِِ ٗحٍِ َػ ٗحٍُ قُوٍِ اىشُّ ٍِْ اىشُّ شٍِ ٍِ ٍْ  .َسثِّٚ أَ

িোরো অপেোনক রূ ম্পনকণ মজনে কনর ,িুে, রূ অমোর রনির অন ল ঘমিি। ূরো 

আরো : ৮৫ 
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َْٝغئَيَُّ٘لٍَ ٍِِ ِرٙ َػِ َٗ ْٞ ُْٞنٌ َعأَرْيُ٘ا قُوٍْ اْىقَْشَّ ٍُْْٔ َػيَ  .ِرْمًشا ٍِّ

িোরো অপেোনক যুকোরেোআে ম্বনে মজনে কনর ;িুে, অমম দিোমোন র মেকি িোর 

মিমি িণণেো করি। ূরো কোোি : ৮৩ 

ক্ষয করুে, িেগুনোর ঈত্তর অল্লো িোঅো রোমর েো ম ন িননেে, অপমে িন ম ে। 

এিোর ওপনর ঈনল্লমখি ূরো িোকোরোর অোিমির ম নক ক্ষয করুে, অল্লো িোঅো িনেে, 

অমোর িোন্দোরো যখে অপেোনক অমোর িযোপোনর মজনে কনর (নয, অমম িোন র কোনে, েো 

 ূনর?) অমম দিো (িোন র) কোনেআ রনমে। ূরো িোকোরো : ১৮৬ 

এখোনে দ খো যোনি, অল্লো িোঅো এভোনি িনেমে দয, অপমে িন ম ে। িরং িনেে, 

অমম দিো কোনেআ অমে। ঈত্তরিো রোমর মিমে মেনজআ ম নিে। অল্লোহু অকিোর। 

অমম িোর নে েোমক 

োম ন কু মনি এননে, অল্লো িোঅো িনে,   

مذ رمشّٜ ٕ٘ إرا ػجذٛ ٍغ أّب  .شفزبٓ ثٜ ٗرحشَّ

িোন্দো যখে (ন োো িো মযমকনরর মোধযনম) অমোনক স্মরণ কনর এিং অমোর স্মরনণ িোর দিোাঁি 

েনড় িখে অমম িোর নে েোমক। অি িোরগীি ওোি িোরীি : ২/৩২৫ 
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দ োো মুমমনের োমিোর  

অনরকমি োম ন এননে,  

ٍِِ عالحٍُ اىذُّػبءٍُ  – اىَؤٍ

দ োো মুমমনের োমিোর। অি িোরগীি : ২/৩৯০; মুেোন  অিু আো’ো : ৪৩৯; 

মুিো রোনক োনকম : ১৮১২ (োম মি ী মকংিো োোে) 

এ কেোগুনো িোর ঈনেলয , অমরো দযে দ োোর গুরুত্বিো িুঝনি পোমর। পোলোপোমল এও 

িুঝনি পোমর দয, অল্লো িোঅোর কোনে দ োোর কী মূয? এিোর চুে, দ োোর মকেু ঈু িো 

মূেীমি মেন অনোচেো কমর।   

দ োোর মকেু ঈু-মূেীমি   

দ োোর দিল মকেু ঈু িো মূেীমি অনে। দযগুনোনক দ োো কিু ওোর লিণও িো যো। 

দ োো করোর ম িলযআ ওআ মূেীমিগুনোর িমি ক্ষয রোখনি নি। িো েো ন দ োো 

কিু নি েো।  

১ম মূেীমি : অল্লো েোড়ো েয কোরও কোনে দ োো করো যোনি েো। অল্লো ুিোেোহু ওো 

িো'অো িনে,  

ٍَُّ َ أ ٰغِجذٍَ َٗ ََ ٍِ اْى غٍَ رَْذُػ٘ا فاََلٍ لِِلَّ ٍَ ٍِ  . أََحذًا ّللاَّ
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মেশ্চ মমজ মূ দকিআ অল্লোর। কোনজআ দিোমরো অল্লোর োনে েয কোঈনক দডনকো 

েো। ূরো মজে : ১৮ 

যরি অবু্দল্লো মিে অিো রোময. দেনক িমণণি এক োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু 

অোআম ওো োল্লোম িোাঁনক ক্ষয কনর িননেে, 

 

ْْذٍَ ٗإِرَا هللا، فَبعأَهٍِ َعأْىذٍَ إِرَا ٍِْ اْعزَؼَ  .ثبللٍِ فَبْعزَِؼ

যখে িোেণেো করনি িখে শুধু অল্লোর কোনেআ িোেণেো করনি। যখে োোযয চোআনি িখে শুধু 

অল্লোর কোনেআ োোযয চোআনি।-জোনম মিরমমযী ২৫১৬; (োম মি ী) 

এিোআ  অল্লো িোঅোর পূনিণোক্ত িোণীর মমণোেণ। দ োোর লিণগুনোর মনধয এমি িনচন 

গুরুত্বপূণণ লিণ। এ লিণ পূরণ েো ন দকোে দ োোআ কিু নি েো। 

২ মূেীমি : লমরি েুনমো ে কনর এমে দকোনেো ওমো িো মোধযম ম ন (নযমে, মেনজর 

দকোনেো দেক অম) অল্লো িোঅোর কোনে দ োো করো। এমি জরুমর ে। ন ভোনো। 

এনি দ োো কিু ওোর দিমল অলো করো যো। ী িুখোরী ও মুমনম িমণণি গুো 

অিনক পড়ো মিে িযমক্তর ঘিেো এননে, দখোনে িোরো িনিযনক মেজ মেজ দেক অমনর 

কেো ঈনল্লখ কনর ওআ দেক অমনর ওমো ম ন অল্লোর কোনে মিপ  দেনক মুমক্তর জেয 

দ োো কনরমে। িোরো িনিযনকআ িনমে, 
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ٌٍَّ ُٖ ٍُْ اىيَّ ْْذٍُ إ لٍَ اْثزِغبءٍَ رِىلٍَ فَؼَْيذٍُ ُم ِٖ ْج ب َػَّْب فبْفُشطٍْ َٗ ٍَ ٍُِ ٍِٔ َّْح  .فٞ

দ অল্লো! অমম যম  এ অমমি একমোত্র অপেোর ন্তুমি োনভর অলো কনর েোমক িোন 

(িোর ওমো) এ মিপ  দেনক অমোন রনক ঈিোর করুে।-ী িুখোরী : ২২১৫; ী 

মুমম : ২৭৪৩ 

৩ মূেীমি : দ োোর িোি িোমপ্তর িযোপোনর িোড়োহুড়ো েো করো। ‘িোড়োহুড়ো করো’ দ োো 

কিু ওোর দক্ষনত্র মিরোি িোধো। োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওো োল্লোম 

িননেে,  

َجاُبَ
َ
ْمَ ُيْست

ُ
َحِدك

َ
ْمَ َما أل

َ
ولَُ :َيْعَجلَْ ل

ُ
َ :يق

ْ
د
َ
َ ق

ُ
ْعوت

َ
، د ي

ْمَ َرّبِّ
َ
ل
َ
جب ف

َ
َ يْست  . ِلي

দিোমোন র কোনরো দ োো িিক্ষণ পযণন্ত কিু  যিক্ষণ পযণন্ত েো দ িোড়োহুড়ো কনর িন 

দয, অমম দ োো কনরমে; মকন্তু অমোর দ োো কিু মে।-ী িুখোরী : ৬৩৪০; ী মুমম : 

২৭২৯ 

৪েণ মূেীমি : দকোনেো পোপ মকংিো অত্মীিোর ম্পকণ মেন্ন করোর িযোপোনর দ োো েো করো। 

োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওো োল্লোম িননেে,  

َجاُبَ َيزإلَُ ل
َ
ْمَ َما ِللَعْبدَِ ُيْست

َ
َ ل

ُ
ع
ْ
ٍم، َيد

ْ
ْوَ بإث

َ
طيَعةَِ أ

َ
ْمَ َما رِحٍم، ق

َ
ْعِجْل، ل

َ
 َما للاَِ رسولََ َيا : قيل َيْست

الََ إلستعجال؟
َ
َ : يقول : ق

ْ
د
َ
، ق

ُ
عْوت

َ
َ د

ْ
د
َ
، َوق

ُ
َعْوت

َ
ْمَ د

َ
ل
َ
ِجيُبَ أَرَ ف

َ
، يْست َ لي َيْستْحِسُ

َ
َ ف

َ
د
ْ
َ ِعن

َ
ِلك

َ
َ ذ

ُ
ع
َ
 َوَيد

اءََ
َ
ع
ُّ
 . إلد

িোন্দোর দ োো িিক্ষণ পযণন্ত কিু করো  যিক্ষণ পযণন্ত েো দ দকোনেো পোপ মকংিো  

অত্মীিোর ম্পকণ মেন্ন করোর িযোপোনর দ োো কনর। তার দ োো িিক্ষণ পযণন্ত কিু করো 
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 যিক্ষণ পযণন্ত েো দ িোি িোমপ্তর িযোপোনর িোড়োহুড়ো কনর। মজনে করো , আো 

রোূুল্লো! িোড়োহুড়ো িনি কী িুঝোনিে? মিমে িনে, এ কেো িন দয, অমম দ োো 

কনরমে, অমম দ োো কনরমে; মকন্তু অমোর দ োো কিু মে। িখে দ ঈ যম োমরন দিন 

এিং দ োো করো দেনড় দ ।-ী িুখোরী : ৬৩৪০; ী মুমম : ২৭২৯ 

৫ম মূেীমি : অল্লোর িমি ুধোরণো এিং দ োো কিু ওোর  ৃঢ় মিশ্বো (একীে) মেন 

দ োো করো। রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওো োল্লোম িননেে, অল্লো িোঅো িনে,  

ا
َ
ن
َ
َ أ

َ
د
ْ
نَِّ ِعن

َ
َ َعْبِدي ظ ي  .ّبِ

অমোর িোন্দো অমোর িমি দযমে ধোরণো কনর অমম দিমেআ (অচরণ িোর োনে কনর েোমক) 

ী িুখোরী : ৭৪০৫; ী মুমম : ৪৬৭৫ 

েয োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওো োল্লোম িননেে, 

وإ
ُ
َ إدع

َ
ون وأنتم للا

ُ
موإ باإلجابةَِ ُموِقن

َ
َ وإعل

َّ
َ أن

َ
جيُبَ ل للا

َ
عاءَ  َيست

ُ
 .لٍهَ غاِفٍلَ قلٍبَ ِمن د

দিোমরো অল্লোর কোনে দ োো কিু ওোর  ৃঢ় মিশ্বো (একীে) মেন দ োো কনরো। অর 

দজনে দরনখো, অল্লো িোঅো দকোনেো গোনি ঈ োীে ন্তনরর দ োো কিু কনরে েো। জোনম 

মিরমমযী : ৩৪৭৯; (োম মি োোে) অি িোরগীি : ২/২৯৭; মুেোন  অম  : ৬৬৫৫ 

৬ষ্ঠ মূেীমি : দ োো করোর ম ন্তর ঈপমিি েোকো। মনেোনযোগ কোনর দ োো করো এিং 

ন্তনর অল্লোর িড়ত্ব ও মত্ত্ব জোগ্রি রোখো। রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওো োল্লোম 

িননেে,  
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موإ
َ
َ وإعل

َّ
َ أن

َ
جيُبَ ل للا

َ
عاءَ  َيست

ُ
 .لٍهَ غاِفٍلَ قلٍبَ ِمن د

দিোমরো দজনে দরনখো, অল্লো িোঅো দকোনেো গোনি ঈ োীে ন্তনরর দ োো কিু কনরে 

েো। জোনম মিরমমযী : ৩৪৭৯; (োম মি োোে) 

৭ম মূেীমি : খোিোর  োিোর োো ওো। অল্লো িোঅো িনে,  

 

َما
َّ
لَُ ِؤن بَّ

َ
ق
َ
َُ َيت

َّ
ِقي  ََ ِمنََ إّلل

َّ
ُمت
ْ
 .إل

অল্লো দিো দকি মুত্তোকীন র দেনকআ কিু কনরে। ূরো মোন ো : ২৭ 

 

যরি অিু হুরোআরো রোময. দেনক িমণণি এক োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম 

ওো োল্লোম িননেে,  

َ
َّ
َ للاََ ؤن ب  يِّ

َ
َبلَُ ل ط

ْ
ا، ؤل َيق ب  يِّ

َ
َ ط

َّ
َ للاََ وؤن

َ
َعال

َ
َمَرَ ت

َ
َمَرَ ِبَما إلُمؤِمِني  ََ أ

َ
 .إلُمْرَسِلي  ََ ِبهَِ أ

অল্লো িোঅো পমিত্র। মিমে দকি পমিত্র মজমেআ কিু কনরে। মিমে রূন রনক দয 

মেন ণল ম ননেে িো মুমমেন রনকও ম ননেে। মিমে িননেে,   

َها َيا يُّ
َ
ُسلَُ أ وإ إلرُّ

ُ
ل
ُ
َباِتَ ِمنََ ك يِّ

َّ
وإ إلط

ُ
َمل
ْ
ا َوإع  .َصاِلح 

দ রূগণ !অপেোরো পমিত্র মজমে অোর করুে এিং দেক অম করুে। ূরো মুমমেূে : 

৫১ 
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মিমে অরও িননেে, 

َها َيا ِذينََ أيُّ
َّ
وإ إل

ُ
وإ آَمن

ُ
ل
ُ
َباِتَ ِمنَْ ك يِّ

َ
ْمَ َما ط

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
 .َرز

দ মুমমেগণ! অমম দিোমোন রনক দয পমিত্র মরমযক ম নমে িো দেনক অোর কনরো। সূরা 

িোকোরো : ১৭২ 

 

যরি অিু হুরোআরো রোময. িনে,  

مََّ
ُ
َرَ ث

َ
ك
َ
ُجلََ ذ َرَ ُيِطيلَُ إلرَّ

َ
ف َ إلسَّ

َ
عث

ْ
ََ أش ّبَ

ْ
َ أغ

ُّ
ْيهَِ َيُمد

َ
َ َيد

َ
َماءَِ ؤل َ َيا :إلسَّ ، َيا َربِّ َ َربِّ

ُ
َعُمه

ْ
، َوَمط َ َحَرإم 

ُ
ُبه َ

ْ
 َوَمْس

، َ َحَرإم 
ُ
، وَملبُسه يََ حرإم 

ِّ
ذ
ُ
َحَرإِم، َوغ

ْ
َ بال

ب َّ
َ
أ
َ
َجاُبَ ف

َ
؟ ُيْست

َ
ِلك

َ
 ِلذ

এরপর রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওো োল্লোম এমে এক িযমক্তর কেো িনে দয  ীঘণ 

িনর দির ননে। যোর চু এনোনমনো এিং গোনর দপোলোক ধুনোিোমনি একোকোর ন 

দগনে। দ িোর  ুোি অকোনলর ম নক িুন িনি েোনক, দ অমোর িমিপোক, দ অমোর 

িমিপোক! (অমোর িমি  ো করুে, অমোনক মিপ োপ  দেনক রক্ষো করুে আিযোম  আিযোম ) 

েচ িোর খো য োরোম ,পোেী োরোম ,দপোোক োরোম ,োরোম খো য ম নআ দ োমি পোমি 

ননে, এ িিো কীভোনি িোর দ োো কিু নি! ী মুমম : ১০১৫ 
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৮ম মূেীমি : দ োোর দক্ষনত্র দকোেও ধরনণর ীমোঙ্ঘে েো করো।  

অল্লো িোঅো িনে,   

 

ُعوإ
ْ
ْمَ إد

ُ
ك ا َربَّ ع  ُّ

ض َ
َ
َ ت

 
َية
ْ
ف
ُ
َ َوخ

 
ۥ ۚ

ُ
ه
َّ
َ ِؤن

َ
َ ل ِدينََ ُيِحبُّ

َ
ُمْعت

ْ
 . إل

দিোমরো দিোমোন র রিনক ডোনকো কোকুমি মমেমি কোনর এিং দগোপনে; মেশ্চ মিমে 

ীমোঙ্ঘেকোরীন রনক পেন্দ কনরে েো। ূরো অরোি : ৫৫ 

 

দ োোনি কোকুমি মমেমির েুপমিমি এিং মি ঈচ্চস্বনর দ োো করো ীমোঙ্ঘে করোর 

লোমম।  

এগুনো  দ োোর মকেু মূেীমি, যোনক দ োো কিু ওোর লিণও িো যো।   

এিোর চুে একিু অনোচেো কমর, দ োো কিু ওোর ধরে দকমে , অল্লো িোঅো 

অমোন র দ োো কিু করন িো ক ভোনি নি পোনর?  

দ োো কিু ওোর ধরে   

ٍِِ ُػجَبدَحٍَ ػِ ٍَُّ ػْٔ هللا سظٜ اىصبٍذ ث ب :قَبهٍَ ٗعيٌ ػيٞٔ هللا صيٚ هللاٍِ سع٘هٍَ أ  األْسِضٍ َػيَٚ ٍَ

 ٌٍ ْغِي ح ٍ رَؼَبىَٚ هللا َْٝذُػ٘ ٍُ َ٘ ٍْٗ إَّٝبٕب، هللاٍُ آرَبٍُٓ إاِل ثِذَْػ ٍُْْٔ َصشفٍَ أَ ٍَِ َػ ب، اىغُّ٘ءٍِ ٍِ َٖ ضْيَ ب ٍِ ٍَ ٌٍْ ، َْٝذعٍُ ىَ  ٌ ٍْٗ ثئصْ  أَ
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، قَِطٞؼَخٍِ  ٌ ٍَِ َسُجوٍ  فَقَبهٍَ َسِح ٍِ ًٍِ ٍْٗٗفٍٜسٗاٝخٍ .ٍأْمضَشٍُ هللاٍُ :قَبهٍَ ُّْنضِشٍُ إِرًا :اىقَ٘ ِ ىٍَُٔ َٝذِخشٍَ أَ  األَْجشٍِ ٍِ

 . ٍضْيَٖب

যরি ঈিো ো মিে োনমি রোময. দেনক িমণণি, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওোোল্লোম 

িননেে ,পৃমেিীনি দয দকোনেো মুমোে অল্লোর কোনে দ োো কনর িো িৃেো যো েো।  

অল্লো িোঅো িোনক িোআ দ ে (যো দ দচননে) েিো েুরূপ দকোনেো মিপ  িোর ঈপর 

দেনক  ূর কনর দ ে। যিক্ষণ পযণন্ত েো দ দকোনেো গুেো িো অত্মীিোর ম্পকণ মেন্ন করোর 

দ োো করনি। এক দোক ি‘ ,িোন দিো অমরো দিমল দিমল দ োো করি। মিমে িনে ,

‚অল্লো িণোমধক েুগ্রলী‛। েয িণণেোর এননে, মকংিো এর পুরষ্কোর (পরকোনর জেয) 

ঞ্চ কনর রোনখে। জোনম মিরমমযী ৩৫৭৩ 

এ োম  দেনক িুঝো যো, দ োো কিু ওোর ধরে  মিেমি।   

এক। অপমে যো দচননেে িোআ পোনিে িনি িো অল্লোর মেধণোমরি মন। মিমে যখে দ ো 

মীচীে মনে করনিে িখে দ নিে।   

 ুআ। অপমে যো দচননেে িো পোনিে েো িনি এর মিমেমন অল্লো অপেোনক েয মকেু 

ম নিে মকংিো অপেোর ওপর দেনক দকোনেো মিপ   ুর কনর ম নিে।  

মিে। অপমে এআ  ুমেোনি মকেুআ পোনিে েো। িনি এর মিমেমন অল্লো অপেোনক 

অমখরোনি ওোি দ নিে।  
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ো! যম  অমোর একিো দ োোও কিু েো ি!   

মকেু মকেু দোক অমখরোনি িোর ওোনির পমরমোণ দ নখ িিোক ন যোনি। দ িোক 

ন মজনে করনি, দ অল্লো! অমোর অমেোমো এনিো ওোি দকোনেনক এ? 

 ুমেোনি এি ওোনির কোজ দিো অমম কমরমে। িখে অল্লো িনিে, দ অমোর িোন্দো! 

িুমম ঈমুক মন ঈমুক মিন দ োো কনরমেন েো? িোন্দো িনি, যোাঁ, করমেোম। অল্লো 

িনিে, অমম দিোমোর ওআ দ োোর ি  ুমেোনি দ আমে িরং অজনকর জেয দরনখ 

ম নমেোম। এখে িুমম ওগুনোআ দ খনি পোনিো। একেো শুনে িোন্দো অিনো করনি অর 

িনি, ো!  ুমেোনি যম  অমোর একিো দ োোও কিু েো ি!    

এ দেনক অমরো কী িুঝনি পোমর ভোআ? অমরো যি দ োোআ কমর িোর দকোনেোিোআ িৃেো যো 

েো। দ োোর ি যম   ুমেোনি দ খনি পোআ িোন দিো ভোনো। যম  েো দ খনি পোআ িোন 

অরও দিমল ভোনো। দ খুে, ভোআ! অমোন র দ্বীে কি ুন্দর!   

দ োোর িযোপোনর এ কেোগুনো যম  কোনরো ন্তনর িন যো িোন িুে, দ মক কখনেো 

দ োো করো েোড়নি পোনর? মকেুনিআ েোড়নি পোনর েো। কোরণ, দ োো করন িোর োভআ োভ। 

 ুমেোনি দপন দিো অোম ুমল্লো। েো দপনও অোম ুমল্লো।  

িণনল ধরেিোআ িনচন ঈত্তম 

এ মিন ম্ভিি যরি োোে িরী র.র একমি কেো অনে, মিমে িনে, দ োো কিু 

ওোর িণনল ধরেিোআ দিোমোর জেয িনচন ঈত্তম ও কযোণকর। েণোৎ অল্লো যম  
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দ োোর মিমেমন  ুমেো মকেু েো ম ন অনখরোনি এর িমি োে দ ে িনি দিোআ নি 

দিোমোর জেয িনচন ঈত্তম পোওেো!    

দ োোর ওমো মিপ  দেনক ঈিোর কনরে 

দ োো এমে একমি অম যো অপেোর নেক মকেুআ পমরিিণে কনর ম নি পোনর। দ োো 

অপেোনক ম্মোমেি করনি পোনর, কমিে দেনক কমিে মিপ  দেনক অপেোনক ঈিোর করনি 

পোনর। 

দকঈ মিপন  পনড় যখে দ নখ িোর োমনে ি রোস্তো িে িখেও িোর জেয একমি রোস্তো 

দখোো েোনক। অর িো , দ োোর রোস্তো। দ োোআ  িখে িোর একমোত্র ম্ব। অল্লো 

িোঅো িখে িোনক িোর দ োোর ওমোআ ওআ মিপ  দেনক ঈিোর কনরে। 

দ খুে, অল্লোর আিো যরি আঈেু অ. যখে মোনে দপনি চন দগনে িখে মিমে িুঝনি 

পোরনে, একমোত্র অল্লো েোড়ো িোাঁনক ওআ মিপ  দেনক অর দকঈ ঈিোর করনি পোরনি েো।  

িখে মিমে অল্লোনক ডোকনি শুরু কনরে।  

ٍا إِٰىٍَٔ ال ٍَِ ُمْذٍُ إِِّّٚ ُعْجٰحَْلٍَ أَّذٍَ إاِلَّ ٍِ ٍَِ ٞ َِ  .اىظِّٰي

অপমে েোড়ো অর দকোেও আো দেআ। অপমে পমিত্র ও মোে অর অমম দিো 

ীমোংঘেকোরী। ূরো অমম্বো  :৮৭ 
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অল্লো িোঅো িোাঁনক িোর ওআ দ োোর ওমো মোনের দপি দেনক মুক্ত কনরে। অল্লো 

িোঅো িনে, 

 

ٍُٔ ىَُٔۥ فَبْعزََجْجَْب ْٰ ْٞ َّجَّ َٗ ٍَِ ٍِ ٌٍِّ َمٰزِىلٍَ اْىغَ ِجٚ َٗ ُُّۨ ٍَِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ  .اْى

িখে অমম িোর ডোনক োড়ো ম নমেোম এিং িোনক  ুমশ্চন্তো নি ঈিোর কনরমেোম এিং 

এভোনিআ অমম মুমমেন রনক ঈিোর কনর েোমক। ূরো অমম্বো  :৮৮ 

 

اَلٍا ْ٘ ُۥ فَيَ ٍَُ أََّّٔ ٍَِ َمب ٍِ ٍَِ َغجِِّحٞ َُ ٍۦا فِٚ ىَيَجِشٍٍَ. اْى ِٔ ًٍِ إِٰىٚ ثَْطِْ ْ٘ َٝ ٍَُ  .ُْٝجؼَضُ٘

যম  মিমে অল্লোর িিী পোি েো করনিে িোন িোনক পুেরুেোে ম ি পযণন্ত মোনের 

দপনিআ েোকনি ি। ূরো োিিোি  :১৪৩, ১৪৪ 

এিোআ  দ োোর লমক্ত   

‘অিগোমেস্তোনে অমম অল্লোনক দ নখমে’ িআন একমি ঘিেো অনে। একিোর রোমলোে 

সেযরো এক োনিনজ দকোরঅেনক দগ্রিিোর কনর িোন র মিোনরর কোনে মেন যো। িখে 

ওআ মিোর িোনক ি, দিোরো েোমক কুরঅে/দ োো পনর িু ম ন ি করনি পোমর। 

অজ দ োো পনড় এআ িযোঙ্ক জোমন দ , িো েো ন দিোনক দমনর দিি। ওআ োনিজ 

িনো, অমোনক  ুআ রোকোি েোমোজ পড়োর ুনযোগ ম ে।  ুআ রোকোি েোমোজ পনড় দ  
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অল্লোর কোনে দ োো কর, দ অল্লো, অপমে জোনেে, অমোর কোনে অমোর জীিনের দিমে 

দকোে মূয েোআ। অমম িোাঁমচ-মমর িোনি মকেু যো অন েো! মকন্তু দ অল্লো, িোরো অপেোর 

কোোমনক চযোনি কনরনে। অর অপেোর কোোনমর লোে রক্ষোর  োমত্ব অপেোরআ। এআ িন 

দ োো পনড় দ এক মুনিো িোম মেন িযোঙ্কনর ম নক েুনড় মোনর। দখোনে ৬০ মিরও দিমল 

িযোঙ্ক  োাঁড়োনেো মে। নে নে িগুনোনি  োঈ  োঈ কনর অগুে ধনর যো। এিোআ  

দ োোর লমক্ত।  

মিমে িলযআ ম নিে    

দ োো করোর ম এমেভোনি দ োো করনি নি দযে অপমে এক মআ দল। অপেোর অর 

মকেুআ িমলি দেআ। এক ম মমমকনের োোনি অল্লোর কোনে দ োো করনি নি। অমোর 

অপেোর েুে মিে দ নখ অল্লো িযন্ত খুমল ে। অপমে একিু মচন্তো করুে, অপমে যম  

এভোনি অপেোর মোনর কোনে চোআনিে িোন অপেোর মো মক অপেোনক ম নিে েো? 

অপেোর মো যম  দ ে িোন মেমশ্চি েোনকে অল্লোও ম নিে। কোরণ, অল্লো অপেোনক 

অপেোর মোনর দচন নেক নেক দিমল ভোনোিোনে। মিমে দিো ল্পনিআ অমোর অপেোর 

ঈপর খুমল ন যোে।    

অল্লোর কোনে খুিআ েুে মিেনর োনে দ োো করো চোআ। অল্লোর োমনে মেনজনক 

একজে িমকর-মমমকে মননি োমজর দপল করো চোআ। দ অল্লো! অপমে দিো জোনেে 

অমম মমমকে। অমম মভখোমর। অমম িমকর। দ অল্লো! অপমে েোড়ো অমোনক অশ্র দ োর 
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অর দকঈ েোআ। অমোনক মেরোপত্তো দ োর দকঈ েোআ। অপেোর মনিো অপে অমোর অর 

দকঈ েোআ। অমোনক অপেোর মনিো দকঈ ভোনোিোন েো। অমোর জেয দকঈ অপেোর মনিো 

 োু েো, েুগ্রলী েো। িোআ যখে ঘুমমন যো এমে মক অমমও, িখেও অপমে অমোনক 

ডোকনি েোনকে। দ অল্লো! অমোনক এিো দ ে, ওিো দ ে। এভোনি িোরিোর চোআনিআ েোকো। 

অমরো যম  অল্লোর কোনে এভোনি চোআনি পোমর িোন আেলোঅল্লো মিমে িলযআ ম নিে। 

কোরণ, মিমে দিো ম নিআ চোে। িোাঁর দিো দকোেও ভোি দেআ। অমরো িোাঁর কোনে চোআ এিোআ 

মিমে পেন্দ কনরে। েো চোআন িরং রোগ কনরে।    

মিমেআ নে অমোর অপেোর অল্লো। মিমে অমোন রনক এি মিি কনরে, এি  

ভোনোিোনে যো কোনরো পনক্ষ িন িুঝোনেোও ম্ভি েো। এ জেযআ িমে ভোআ, দ োো করোর 

ম ম  ঈজোড় কনর দ োো করুে। কমজোিো খুন দ োো করুে। দ োো করোর ম দচোখ 

দেনক মকেু শ্রু দিুে। অল্লো িোঅোর কোনে িোন্দোর দচোনখর পোমে িড়আ মি। 

অল্লো কোনে পেন্দেী  ু ’মি দিোাঁিো 

خ أَثٜ ػِ ٍَ ب ٍَ ُ ٍِ أ ّٛ ْٞظٍَ :قَبهٍَ ٗعيٌ ػيٞٔ هللا صيٚ اىْجٜ ػِ ػْٔ هللا سظٜ اىجبٕيٜ ػجالُ ثِ ُصذَ  ىَ

ءٍ  ْٜ ٍِْ رَؼَبىَٚ هللاٍِ إِىٚ أَحتٍَّ َش ٍِ ٍِِ ْٞ َ ٍِِ قْطَشر ْٝ أصََش ٍُ٘ع قََطَشحٍُ :َٗ ٍِْ دُ قََطَشحٍُ هللاِ، َخْشَٞخٍِ ٍِ َٗ  ًٍ َشاقٍُ دَ َٖ  فٜ رُ

ب .هللاٍِ َعجٞوٍِ ٍَّ أَ َٗ ٍُِ أَصَشٍ  رَؼَبىَٚ، هللاٍِ َعجٞوٍِ فٜ فَأَصَشٍ  :األَصََشا ٍِْ فَشٝعخٍ  فٜ َٗ  .رَؼَبىَٚ هللا فَشائِِطٍ ٍِ

যরি অিূ ঈমোমো ু োআ মিে অজোে িোনী রোময. দেনক িমণণি, রূুল্লো োল্লোল্লোহু 

অোআম ওোোল্লোম িননেে  ুআমি দিোাঁিো এিং  ু ’মি মচহ্ন অল্লো  িোঅোর কোনে িযোমধক 
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মি। এক. অল্লোর ভন িিোমি শ্রুর দিোাঁিো।  ুআ. অল্লোর পনে িিোমি মুজোমন র 

রনক্তর দিোাঁিো। অর মচহ্ন  ুমি , এক. অল্লোর পনের মচহ্ন (যো মুজোমন র গোন োনগ) 

 ুআ. অল্লোর দকোনেো িরয অ োনর মচহ্ন (যো কোনরো গোন দনগ েোনক। দযমে, কপোন 

দজ ো মচহ্ন) জোনম মিরমমযী : ১৬৬৯ (োম মি োোে) 

দ অরনলর মেনচ িোে পোনি  

েয োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওোোল্লোম িননেে, দকোমনির ম ে 

যখে অল্লোর অরনলর েোো েোড়ো অর দকোনেো েোো েোকনি েো দ ম ে োি দশ্রমণর 

দোকন রনক অল্লো িোঅো িোাঁর অরনলর মেনচ িোে ম নিে। ওআ োি দশ্রমণর একমি ,  

َْْٞبٍُٓ ففبظذ َخبِىًٞب هللا رََمشٍَ َسُجوٍ   .َػ

দয িযমক্ত মেজণনে অল্লোর কেো স্মরণ কনর দচোখ দেনক (অল্লোর ভন) শ্রু ঝরো। ী 

িুখোরী : ৬৬০; ী মুমম : ১০৩১ 

দিোমোর ি মকেু অমোর কোনেআ চোও   

োম ন কু মনি এননে, অল্লো িোঅো অমোন রনক ক্ষয কনর িনে,  

ذٍُ إِّّٜ ِػجَبدٛ، َٝب ٍْ ٌٍَ َحشَّ َجؼَْيزٍُُٔ َّْفغٜ َػيَٚ اىُظْي َْْٞنٌ َٗ ب ث ًٍ َحشَّ ٘ا، فاَل ٍُ َُ ٌٍْ ِػجَبدٛ، َٝب رََظبىَ  َظبهٍّ ُميُُّن
ٍِْ إال ْٝزٍُُٔ ٍَ ، فَبعزَٖذُّٜٗ  َٕذَ ٌْ ِذُم ْٕ ٌٍْ ِػجَبدٛ، َٝب أ ٍِْ إال َجبئِغٍ  ُميُُّن زٍُُٔ ٍَ َْ ّٜ٘ أْغؼَ َُ ، فَبعزَطِؼ ٌْ ُن َْ  َٝب أُْغِؼ

ٌٍْ ِػجَبدٛ، ٍِْ إال َػبسٍ  ُميُُّن رٍُُٔ ٍَ ْ٘ ، فبْعزَْنُغِّٜ٘ َمَغ ٌْ ٌٍْ ِػجَبدٛ، َٝب أْمُغُن َُّّن ٍَُ إ وٍِ رُْخِطئُ٘ بسٍِ ثبىيَّٞ اىَّْٖ أََّب َٗ َٗ 
ُ٘ةٍَ أْغِفشٍُ ٞؼًب، اىزُّّ َِ ، أْغِفشٍْ فَبْعزَْغِفُشّٜٗ َج ٌْ ٌٍْ ِػجَبدٛ، َٝب ىَُن ٍِْ إَُّّن ٛ رَْجيُغ٘ا َى ّٜٗ، ُظّشِ ٍِْ فَزَُعشُّ ىَ َٗ 
ْْفَؼُّٜ٘، َّفِؼٜ رَْجيُغُ٘ا َ ٍْ٘ ِػجَبدٛ، َٝب فَز ٍَُّ َى ٌٍْ أ ىَُن َّٗ ٌٍْ أ آِخَشُم َٗ ٌٍْ َّْغُن إِ َٗ ٌٍْ جَُّْن  َسُجوٍ  قَْيتٍِ أرْقَٚ َػيَٚ َمبُّ٘ا َٗ
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اِحذٍ  َٗ ٌٍْ ُْْن ب ٍِ ينٜ فٜ رِىلٍَ َصادٍَ ٍَ ٍْ٘ ِػجَبدٛ، َٝب شٞئًب، ٍُ ٍَُّ ىَ ٌٍْ أ ىَُن َّٗ ٌٍْ أ آِخَشُم َٗ ٌٍْ َّْغُن إِ َٗ ٌٍْ جَُّْن  َػيَٚ َمبُّ٘ا َٗ
اِحذٍ  َسُجوٍ  قَْيتٍِ أْفَجشٍِ ب َٗ ينٜ ٍِ رِىلٍَ َّقَصٍَ ٍَ ٍْ٘ ِػجَبدٛ، َٝب شٞئًب، ٍُ ٍَُّ ىَ ٌٍْ أ ىَُن َّٗ ٌٍْ أ آِخَشُم َٗ ٌٍْ َّْغُن إِ َٗ ٌٍْ جَُّْن َٗ 
٘ا ٍُ اِحذٍ  َصِؼٞذٍ  فٜ قَب ٍُ  ُموٍَّ فَأْػَطٞذٍُ فََغأىُّٜ٘ َٗ َّْغب ْغأىَزٍَُٔ إ ب ٍَ ب رِىلٍَ َّقَصٍَ ٍَ ََّ ِْْذٛ ٍِ ْْقصٍُ مَب إال ِػ َٝ 

ْخَٞػٍُ َِ ب ِػجَبدٛ، َٝب اىجَْحَش، أُْدِخوٍَ إِرَا اى ََ ٍَٜ إَِّّ ِٕ ٌٍْ بىُُن ََ ب أْػ َٖ ٌٍْ أُْحِصٞ ٌٍَّ ىَُن ُ ٌٍْ ص فُِّٞن َٗ َٕب، أ ٍِْ إَِّٝب ََ َجذٍَ فَ  َخًٞشا َٗ

ذٍِ ََ ٍِْ هللا فَْيَْٞح ٍَ َجذٍَ َٗ ْٞشٍَ َٗ ٍَِّ فاَل رِىلٍَ َغ ٍَ ٍَُ:  عؼٞذ قَبهٍَ . َّْفَغٍُٔ إال َٝيُ٘  ثٖزا َحذَّسٍَ إِرَا إدسٝظ أَثُ٘ َمب

 ٍغيٌ سٗآ.  ُسمجزٞٔ َػيَٚ َجضب اىحذٝش

দ অমোর িোন্দোরো! অমম জুুম করোনক মেনজর ওপর োরোম কনরমে এিং দিোমোন র ওপরও 

িো োরোম কনরমে। িএি দিোমরো এনক নেযর ওপর জুুম কনরো েো। দ অমোর িোন্দোরো! 

অমম যোনক মিক পনে পমরচোমি কমর দ েোড়ো দিোমরো িোআ পেভ্রি। িএি অমোর 

কোনেআ মিক পে কোমেো কনরো। অমম দিোমোন রনক মিক পনে পমরচোমি করনিো। দ  

অমোর িোন্দোরো! অমম যোনক খো য দ আ দ েোড়ো দিোমরো িোআ কু্ষধোিণ। িএি অমোর 

কোনেআ খো য চোও অমম দিোমোন রনক খো য দ নিো। দ অমোর িোন্দোরো! অমম যোনক িস্ত্র দ আ 

দ েোড়ো দিোমরো িোআ িস্ত্রীে। িএি অমোর কোনেআ িস্ত্র চোও। অমম দিোমোন রনক িস্ত্র 

দ নিো। দ অমোর িোন্দোরো! দিোমরো ম ে-রোি পোপ কনর েোনকো অর অমম মস্ত পোপ ক্ষমো 

কনর েোমক। ুিরোং দিোমরো অমোর কোনেআ ক্ষমোিোেণেো কনরো অমম দিোমোন রনক ক্ষমো কনর 

দ নিো। দ অমোর িোন্দোরো! দিোমরো কখেও অমোর দকোনেো ক্ষমি করনি পোরনি েো এিং 

কখেও দকোনেো ঈপকোরও করনি পোরনি েো। 

দ অমোর িোন্দোরো! যম  দিোমোন র পূনিণর-পনরর ক মোেু ও মজে দিোমোন র মধযকোর 

িনচন পরনযগোর দোকমির ন্তনরর মনিো ন্তনরর মধকোরী ন যো িিুও অমোর 
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রোজনত্বর মকেুআ িৃমি পোনি েো। দ অমোর িোন্দোরো! যম  দিোমোন র পূনিণর-পনরর ক মোেু 

ও মজে দিোমোন র মনধয িনচন খোরোপ দোকমির ন্তনরর মনিো ন্তনরর মধকোরী ন 

যো িিুও অমোর রোজনত্বর মকেুআ হ্রো পোনি েো। দ অমোর িোন্দোরো! যম  দিোমোন র পূনিণর-

পনরর ক মোেু ও মজে একমি দখোো ম োনে একমত্রি ন অমোর কোনে িোেণেো কনর 

অর অমম িোন র িনিযকনক িোর িোমেণি মজমে  োে কমর িোন এর দ্বোরো অমোর কোনে 

যো অনে িো দেনক িিিুকুআ কমনি যিিুকু দকোনেো মুনে ূাঁচ ডুিোন কনম। দ অমোর 

িোন্দোরো! অমম দিোমোন র অমগুনো ংরক্ষণ কনর রোখমে। অমম দিোমোন রনক িোর পূণণ 

িমি োে দ নিো। ুিরোং দয িযমক্ত কযোণকর মকেু পোনি দ দযে অল্লোর িলংো কনর। 

অর দয েয মকেু (েণোৎ কযোণকর মকেু) পোনি দ দযে মেনজনকআ মিরস্কোর কনর। ী 

মুমম : ২৫৭৭ 

দ োো করোর িোওমিক োভ করোআ নেক িড় দৌভোনগযর মি 

যরি ওমর রোময. িনিে, অমোর দ োো কিু নি মক েো, এ মচন্তো অমম কমর েো। অমম 

মচন্তো কমর, দ োো করোর িোওমিক পোনিো মক েো।  

ঈপমিি এক ভোআঃ কেোিো এক মআ িোস্তি। অল্লোর কোনে দ োো করোর িোওমিক োভ 

করোআ নেক িড় দৌভোনগযর মি।  

ঈস্তো  অমো  যোকোমরো োমিজোহুল্লোঃ অপেোর দকোে েোত্র যম  ি ম অপেোর োমনে 

মেনজনক দেোি কনর রোনখ িোন অপমে িোনক কী পমরমোণ মুোিি করনিে? মিক 



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

দিমমেভোনি অমরো যখে অল্লোর োমনে মেনজন রনক দেোি কমর, িোাঁর কোনে েুে মিে 

কমর িখে অল্লোও অমোন রনক মুোিি কনরে। িরং অল্লোর মুোিনির দিো দকোনেো 

িুেোআ  েো। অমরো অল্লোর োমনে মেনজনক যি দেোি করনি পোরনিো মিমে  

অমোন রনক িি দিমল মুোিি করনিে। অল্লো অমোন র িোআনক িোাঁর মুোিনির পোত্র 

ওোর িোওমিক  োে কনরে।  

েয ভোআন র জেয দ োো করো  

দ োো অমরো মেনজন র জেয দযমে করনিো েয ভোআন র জেযও করনিো। িরং েয ভোআন র 

জেয অরও দিমল কনর দ োো করনিো। কোরণ, অপমে অপেোর দকোনেো ভোআনর জেয দয 

দ োো করনিে িো িোাঁর জেয দযমে কিু নি অপেোর জেযও কিু নি। অমোন র 

োোিন র দকঈ দকঈ দকোনেো দ োো মেনজর জেয কিু করোনি চোআন িো নেযর জেয 

দিমল দিমল করনি শুরু করনিে। এনি িোাঁর মেনজর জেযও ওআ দ োো কিু নিো। অমরোও 

এমি করনি পোমর আেলোঅল্লো। দ খুে, োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম 

ওোোল্লোম িননেে,  

حٍُ َ٘ ْشءٍِ دَْػ ََ ٌٍِ اى ْغِي َُ ٍِٔ اى شٍِ ألَخٞ ْٖ ْٞتٍِ ثَِظ ْغزََجبثَخ ، اىغَ ْْذٍَ ٍُ ٍِٔ ِػ يَلٍ  َسأِع مَّوٍ  ٍَ َ٘ ب ٍُ ََ ٍِٔ دََػب ُميَّ ْٞشٍ  ألَِخٞ  قَبهٍَ ثَِخ

يَلٍُ ََ مَّوٍُ اى َ٘ َُ ٍِٔ اى ، :ثِ َِ ٞ ٍِ ىَلٍَ آ ضْوٍ  َٗ َِ  .ثِ



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

দকোে মুমোে িোর ভোআনর িিণমোনে িোর জেয দকোনেো দ োো করন িো কিু । িোর 

মোেোর কোনে একজে দিনরলিো মেনোমজি েোনক। যখমে দ িোর ভোআনর জেয দ োো কনর 

ওআ দিনরলিো িনে – ‚অমমে। দিোমোর জেযও িোআ দোক‛। ী মুমম : ২৭৩২, ২৭৩৩ 

দ খুে, অল্লো িোঅো রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওোোল্লোমনক মেন ণল ম নিে,  

 

اْعزَْغِفشٍْ جِلٍَ َٗ ّۢ ٍَِ ِىزَ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ِىْي ذٍِ َٗ ْٰ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ. 

অপমে মেনজর জনেয এিং মুমমে েোরী -পুরুন র জনেয ক্ষমোিোেণেো করুে।  

ূরো মুোম্মো  : ১৯ 

যরি আিরোীম অ. কীভোনি ক মুমমেন র জেয দ োো কনরনেে, 

 

َب ٍَّٙ ِىٚ اْغِفشٍْ َسثَّْ ِىذَ ٰ٘ ِى َٗ ٍَِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ِىْي َٗ ًٍَ ْ٘ َٝ ًٍُ  .اْىِحَغبةٍُ َٝقُ٘

দ অমোন র পোেকিণো, অমোনক, অমোর মপিো -মোিোনক এিং  ি মুমমেনক ক্ষমো করুে, 

দযম ে মোি কোনম নি। ূরো আিরোীম : ৪১ 

 

োোিোন দকরোনমর পর যোরো িোাঁন র মিযকোনরর েুোরী নি িোন র সিমলি িণণেো কনর 

অল্লো িোঅো আরলো  কনরনেে, 



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

ٍَِ اىَِّزٝ ٍِۢ َجباُءٗ َٗ ٍِ ٌٍْ ِٕ ٍَُ ثَْؼِذ َْب َٝقُ٘ىُ٘ َِّْب ىََْب اْغِفشٍْ َسثَّ ٰ٘ ْخ إِلِ َٗ ٍَِ ٍِِ َعجَقَُّ٘ب اىَِّزٝ َٰ ٝ اَلٍ ِثبإْلِ  قُيُ٘ثَِْب فِٚ رَْجؼَوٍْ َٗ
ٍَِ ِغاًلٍ ُْ٘ا ىِّيَِّزٝ ٍَ َباٍ َءا ٌٍ  َسُءٗفٍ  إَِّّلٍَ َسثَّْ ِحٞ  .سَّ

 

অর এআ ম্প  িোন র জনেয, যোরো িোন র পনর অগমে কনরনে। িোরো িনঃ দ অমোন র 

পোেকিণো, অমোন রনক এিং ইমোনে অগ্রী অমোন র ভ্রোিোগণনক ক্ষমো কর এিং 

ইমোে োরন র মিরুনি অমোন র ন্তনর দকোে মিনদ্ব দরনখো েো। দ অমোন র পোেকিণো, 

অপমে  োু, পরম করুণোম। ূরো োলর : ১০ 

‘জোযোকোল্লোহু খোআরোে’ও একমি দ োো   

এআ দয অমরো কোঈনক ‘জোযোকোল্লোহু খোআরোে’ িম, এমিও একমি দ োো। দকোনেো ভোআ যম  

অমোন র দকোনেো ঈপকোর কনরে -দোক িো যিআ দেোি- নে নে িোাঁনক ক্ষয কনর  

‘জোযোকোল্লোহু খোআরোে’ িো চোআ। িোর ম এর নেণর িমি দখো দরনখ িো চোআ। 

অল্লো অপেোনক ঈত্তম িমি োে ি োে করুে। অর যখে দকোনেো ভোআ অমোন রনক 

‘জোযোকোল্লোহু খোআরোে’ িনিে িখে অমরো এনক দমোনিআ দেোি কনর দ খনিো েো। িরং এ 

দ োোর মোধযনম ওআ ভোআ অমোন রনক মিরোি িমি োে ম ন ম ননেে। দ খুে, রূুল্লো 

োল্লোল্লোহু অোআম ওোোল্লোম কী িনেে,   

ٍِْ ٍِٔ ُصِْغٍَ ٍَ ْٞ ، إِىَ ْؼُشٗف  ٍِٔ فَقَبهٍَ ٍَ َبءٍِ فِٜ أَْثيَغٍَ فَقَذٍْ َخًٞشا، هللاٍُ َجَضاكٍَ :ِىفبِػي  .اىضَّْ



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

দকঈ কোঈনক দকোে ঈপকোর করন দ যম  ওআ ঈপকোরকোরীনক ‚জোযোকোল্লো খোআরোে 

(অল্লো অপেোনক ঈত্তম িমি োে  োে করুে)‛ িন দ োো দ  িোন দ িোর পূণণোেরূনপ 

িলংো কর। জামম মিরমমযী : ২০৩৫ (োম মি ী) 

দ োোর মিনল মিনল মকেু ম  

দ োো দযনকোনেো মআ করো যো িনি দ োোর মিনল মিনল মকেু ম অনে, ওআ 

মগুনোনি খুি গুরুত্ব কোনর দ োো করো চোআ। োম ন এননে, 

দল রোনি এিং িরয েোমোনযর পর 

ٍُّٛ :ٗعيٌ ػيٞٔ هللا صيٚ هللاٍِ ِىشع٘هٍِ قٞو :قَبهٍَ ػْٔ هللا سظٜ أٍبٍخ أَثٜ ػِ ُغ؟ اىذُّػبءٍِ أ ََ  :قَبهٍَ أَْع

ٍْ٘ ْٞوٍِ فٍََج دُثُشٍَ اِٟخِش، اىيَّ يَ٘ادٍِ َٗ ْنزُ٘ثبدٍِ اىصَّ ََ  .اى

যরি অিূ ঈমোমো রোময. দেনক িণণেো কনরে, একিোর রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম 

ওোোল্লোমনক মজনে করো - দকোে মনর দ োো িনচন দিমল কিু ? মিমে 

িনে- দল রোনির দ োো এিং িরয েোমোযমূনর পনরর দ োো। জোনম মিরমমযী : ৩৪৯৯ 

(োম মি োোে) 

জুমঅর ম ে  

েয োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওোোল্লোম িননেে, 

ٍَُّ ؼَخٍِ فِٜ إِ َُ ٍَ َْٝغأَهٍُ الٍَ َعبَػخًٍ اْىُج ب اْىؼَْجذٍُ ّللاَّ َٖ ئًب فِٞ ْٞ ٍُ آرَبٍُٓ إاِلٍَّ َش  .ٍ إَِّٝبٍُٓ ّللاَّ



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

জুমঅর ম ে এমে একমি ম অনে, দয মন িোন্দো অল্লোর কোনে যো-আ চো অল্লো 

িোনক িো-আ দ ে। জোনম মিরমমযী : ৪৯০ 

জুমঅর ম নের মিনল দআ মুূিণমি কখে এ িযোপোনর  ু ধরনণর োম  অনে।  

এক। 

ٍَٜ ب ِٕ ٍَ ٍَِ ْٞ ٍُْ َث ًٍُ َْٝجِيظٍَ أَ ب ٍَ ٍُْ إِىَٚ اإِل  . اىصَّالَح رُْقَعٚ أَ

জুমঅর ম নের মিনল মুূিণমি নি, আমোম মমম্বনর িো দেনক শুরু কনর েোমোয দল করো 

পযণন্ত৷-ী মুমম : ১৮৬০ 

 ুআ।  

ُغ٘ا َِ ًٍِ فِٜ رُْشَجٚ اىَّزِٜ اىغَّبَػخٍَ اْىزَ ْ٘ ؼَخٍِ َٝ َُ ْٞجُ٘ثَخٍِ إِىَٚ اْىؼَْصشٍِ ثَْؼذٍَ اْىُج ِظٍ َغ َْ  ٍ.ٍ اىشَّ

জুমঅর ম নের দয মুহুিণমিনি (ন োঅ কিু ওোর) অলো করো যো িোনক অনরর পর 

নি ূযণোনস্তর পূিণ পযণন্ত িোোল কনরো। জোনম মিরমমযী : ৪৮৯ 

িএি  ুনিো মআ দ োোর িমি মনেোনযোগী ওো কোময। ঈোমোন দকরোম িননেে, আমোম 

মমম্বনর িোর পর মুনখ দ োো করো যোনি েো। মনে মনে করো যোনি। িনি আমোম খুিিো দ োো 

করন অমীে িো যোনি।  

 

 



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

েি োোনির দজ ো 

অনরকমি োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওোোল্লোম িননেে, 

ب أْقَشةٍُ ٍَ ٍُُ ٍِْ اىؼَْجذٍُ ٝن٘ ٍِ ٍِٔ ٍَ٘ َسثِّ ُٕ  .اىذَُّػبءٍَ فَأْمضُِشٗا َعبِجذ ، َٗ

িোন্দো দজ ো িোর িমিপোনকর িনচন মেকিিিণী । িএি িখে দিমল দিমল দ োো 

কনরো। ী মুমম : ৪৮২ 

এ োম নর িযোখযো ঈোমোন দকরোম িননেে, েি োোনি দজ ো মগন দকোরঅে-

োম ন িমণণি দ োোগুনো করো দ োো কিু ওোর েযিম একমি ঈপো। িরয োোনি 

এমে করো নি েো। দ োোগুনোও নি নি অরমিনি, মেনজর ভোো েো। 

মেনজর ন্তোেোম র ওপর ি  দ োো করনিে েো  

দ োোর িযোপোনর িণনল একমি কেো েো িনআ ে। অমরো নেক ম দ মখ, অমোন র 

নেক োধোরণ ভোআ েো দজনে মেনজর ন্তোেোম র ওপর িো েয কোনরো ওপর রোগ কনর 

িোন র জেয ি  দ োো কনর িনে। এমি মোরোত্নক ভু। অমরো এমি কখনেোআ করনিো েো। 

কোরণ, োম ন এননে, রূুল্লো োল্লোল্লোহু অোআম ওোোল্লোম িননেে, 

؛ َػيَٚ رَْذُػ٘ا ال ٌْ ّْفُِغُن ال أَ ، َػيَٚ رَذُػ٘ا َٗ ٌْ الِدُم ْٗ ال أ ، َػيَٚ رَْذُػ٘ا َٗ ٌْ اِىُن َ٘ ٍَِ رُ٘افِقُ٘ا ال أٍ  َعبَػخًٍ هللاٍِ ٍِ
ب ُٝغأهٍُ َٖ ٌٍْ فََْٞغزَِجٞتٍَ َػَطبءًٍ فِٞ  .ىَُن



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

দিোমরো মেনজর ওপর এিং মেনজর ন্তোে-ন্তমি ও ধে-ম্পন র ওপর ি  দ োো কনরো েো। 

নি পোনর দিোমরো এমে একমি মন দ োো কনর িনি যখে িো কিু ন যোনি। ী 

মুমম : ৩০০৯ 

অমোর অনোচেো অজনকর মনিো এখোনেআ দল। অনোচেোর শুরুনিআ িনমেোম, একমি 

মিনল ঈনেনলয এ অনোচেোিো কনরমে। এিোর দআ ঈনেলযিো িম। ঈনেলযিো ,  

অপেোন র কোনে দ োোর অনি ে করো, অল্লো দযে এ গুেোগোরনক মেজ েুগ্রন ক্ষমো 

কনরে। অমোর আো কনর দ ে।  ুমেো-অনখরোি ঈভ জোগো দযে অমোনক োোযয 

কনরে। অল্লো িোঅো দযে একমোত্র িোাঁর ন্তুমি জণনের ঈনেনলয মজরি করোর িোওমিক 

 োে কনরে এিং িোাঁর পনে লোো োি োভ করোর মো দৌভোগয  োে কনরে। এখোনে ঈপমিি 

অমোন র ক ভোআন র দক্ষনত্রও অল্লো দযে এ দ োোগুনো কিু কনরে। অমীে। অপেোরো 

দ োো করনিে দিো ভোআ?   

ঈপমিি এক ভোআঃ মজ, আেলোঅল্লো িলযআ করি ভোআ। িলযআ করি। 

ঈস্তো  অমো  যোকোমরো োমিজোহুল্লোঃ অোম ুমল্লো। 

মিমে ম নিে িনআ িো চোওোর িোওমিক ম ননেে    

যরি োোে িরী র. খুি চমৎকোর একমি িনিে। মিমে িনিে, অমোর মনে  েো 

দয, দকোনেো িোন্দো আনস্তগিোর করনি অর িোনক ক্ষমো করো নি েো। িোাঁনক এর কোরণ 

মজনে করো ন মিমে িনে, িোনক আনস্তগিোর করোর িোওমিক দক ম ? আনস্তগিোর 



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

করোর আিোিো দক িোর মনে জোমগন ম ? অল্লো ুিোেোহু ওো িো'অো িোনক ক্ষমো 

করনি দচননেে মিধোআ িোনক আনস্তগিোর করোর িোওমিক ম ননেে। (িএি অল্লো 

িোনক আনস্তগিোর করোর িোওমিক ম ন ক্ষমো করনিে েো, এিো কীভোনি নি?)    

মনে রোখনিে ভোআ, অল্লোর কোনে অপমে যো চোআনি পোরনেে  ৃঢ় মিশ্বো রোখুে, অল্লো 

মেনজ অপেোনক িো ম নি চোনিে এজেযআ মিমে অপেোনক ওআ মজমেমি িোাঁর কোনে চোওোর 

িোওমিক ম ননেে। দ অল্লো! অপমে অমোন র িোআনক োঅ োনির (নৌভোনগযর) জীিে 

এিং লোো োনির মরণ  োে করুে।   

অজনকর অনোচেো এআ পযণন্তআ। এিোর অপেোরো দকঈ মকেু চোআন দলোর করনি পোনরে।  

এিক্ষণ দিো শুধু অমমআ িন দগোম।  

ঈপমিি এক ভোআঃ অোম ুমল্লো অপেোর কেোগুনো ভোআ শুেনি খুিআ ভোনো োনগ। 

অল্লো অপেোনক ঈত্তম জোযো  োে কনরে। অমীে। 

এ জীিনের োজোনরো কুরিোমে মকেুআ েো   

ঈস্তো  অমো  যোকোমরো োমিজোহুল্লোঃ িোরোকোল্লো। যো মকেু ুন্দর িআ একমোত্র অল্লোর 

পক্ষ দেনক। কোরণ, অল্লো ুন্দর অর যি ুন্দর অনে িো ি অল্লোরআ। যরি আঈুি 

অোআম োোম মেনে ুন্দর। মিমে অল্লোরআ িোন্দো। অল্লোরআ ৃমি। কুরঅে িনচন 

ুন্দর গ্রন্থ। িো অল্লোরআ কোোম। জোন্নোি ুন্দর। জোন্নোনির ি মকেু ুন্দর। িো িআ 

অল্লোর ৃমি। অর িনচন ুন্দর নে অমোর অপেোর অল্লো মেনজ। জোন্নোনি অল্লোনক 



 

 

 

‘দ োো’ - মুমমনের োমিোর 

একিোর দ খোর োনে োনে অল্লোর দৌন্দনযণর োমনে ওখোেকোর ি দেোমি িযোকোন মনে 

নি। অল্লোহু অকির!  

জোন্নোনি িোন্দো অল্লোনক এক িোর দ খোর পর িোর িোর শুধু এ অকোঙ্ক্ষোআ করনি েোকনি 

দয, অিোর কখে অল্লোনক দ খনি পোরনিো! অল্লোর লপে, অল্লোনক দ খোর জেয এ 

জীিনের োজোনরো কুরিোমে মকেুআ েো ভোআ! এক ম মকেুআ েো। অল্লো িোঅো অমোন র 

িোআনক জোন্নোিু মির োঈন িোাঁর  ী োর োভ করোর দৌভোগয  োে কনরে।   

অজ িোন এখোনেআ দল কমর ভোআ, অল্লো িোঅো অমোন র িোআনক মোি করুে এিং 

অমোন র ঈপর ন্তুি ন যোে। অমোর কেো যম  দকোনেো ভু ন েোনক িোন িো অমোর 

পক্ষ দেনক অর িোনি কযোণকর মকেু েোকন িো একমোত্র অল্লোর পক্ষ দেনক। 

 وصلى هللا تعالى على خير خلقه دمحم وآله واصحابه اجمعين

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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